
نظام المسابقات وشئون الالعبین

5-11-2018  حتى  1-11-2018بطولة نادى سموحة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئات15مرحلة تحت 
64درو 

سلمى أحمد عبد هللا  -  شمس 1
 B Y E سلمى أحمد عبد هللا2

حبیبھ أیمن سید  -  معادى
 

3  2018/11/02 1م  15:45
سلمى أحمد عبد هللا حبیبھ أیمن سید

4 روان إیمن الدیب  -  سموحة
  / 2018/11/01 4م  17:20

سما ھاني الشربیني  -  االتحاد 5
12018/11/03م  10:30   

سلمى أحمد عبد هللا

 B Y E 6
جودي كریم الخواص   سما ھاني الشربیني

جودي كریم الخواص  -  ب. بول
 

7  2018/11/02 2م  15:45
جودي كریم الخواص

 B Y E 8
   

جنى محمد على  -  سبورتنج 9   

 B Y E 10
جنى محمد على  

جنى أیمن سید  -  معادى
 

11    2018/11/02 3م  15:45
جنى محمد على جنى أیمن سید

 B Y E 12
رزان محمد عرام     

حبیبھ محمد زھران  -  االتحاد 13
22018/11/03م  10:30   

 B Y E 14
رزان محمد عرام   حبیبھ محمد زھران

حبیبة إسماعیل محمد  -  ھلیو
 

15  2018/11/02 4م  15:45
رزان محمد عرام

16 رزان محمد عرام  -  دجلة
  /  2018/11/01  5م  17:20

نھى حسام حسن  -  أھلى 17
  

 B Y E 18
 نھى حسام حسن 

شھیرة محمود محمد  -  سموحة
 

19   2018/11/02 5م  15:45
نھى حسام حسن  حبیبھ أحمد فكري

20 حبیبھ أحمد فكري  -  االتحاد
  /  2018/11/01  6م  17:20

سالوناز وسام الحسیني  -  سموحة 21
32018/11/03م  10:30    

 نھى حسام حسن

 B Y E 22
فریدة تامر الشریف     سالوناز وسام الحسیني

حنین ھاني الزیادي  -  االتحاد
 

23   2018/11/02 6م  15:45
 فریدة تامر الشریف

24 فریدة تامر الشریف  -  أھلى
  /  2018/11/01  7م  17:20

نانسى محمد المنسى  -  االتحاد 25   

 B Y E 26
 نانسى محمد المنسى 

ناردین فادي عبدالملك  -  دجلة
 

27   2018/11/02 7م  15:45
نانسى محمد المنسى  جنى وائل ماضي

28 جنى وائل ماضي  -  المؤسسة
  /  2018/11/01 8م  17:20

 شھد أیمن شاھین

ملك محمد یسري  -  أھلى 29
 42018/11/03م  10:30  

 B Y E 30
شھد أیمن شاھین    1899/12/30 ملك محمد یسري

جنى أحمد سید  -  دجلة
 

31   2018/11/02 8م  15:45
1899/12/30 شھد أیمن شاھین

32 شھد أیمن شاھین  -  سموحة
  / 2018/11/01  1م  17:50



نظام المسابقات وشئون الالعبین

5-11-2018  حتى  1-11-2018بطولة نادى سموحة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 
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فرح شریف محفوظ محمد  -  ھلیو 33  

34 مریم إسالم السباعي  -  دجلة
/2018/11/01 2م  17:50

 فرح شریف محفوظ محمد

 
B Y E 35  2018/11/02 1م  16:15

لیال إیھاب أحمد  لیال إیھاب أحمد

36 لیال إیھاب أحمد  -  سبورتنج
    

حبیبھ السایح  -  سموحة 37
52018/11/03م  10:30   

 لیال إیھاب أحمد

38 فریده ولید راضي  -  شمس
/  2018/11/01 3م  17:50

أیسل محمد داود  فریده ولید راضي

 
B Y E 39  2018/11/02 2م  16:15

 أیسل محمد داود

40 أیسل محمد داود  -  سموحة
    

ھیا اسالم مصطفى  -  م.النصر 41    

42 میار خالد ضابیھ  -  سموحة
/  2018/11/01 4م  17:50

 ھیا اسالم مصطفى

 
B Y E 43    2018/11/02 3م  16:15

ھیا اسالم مصطفى  جنا ولید القمحاوى

44 جنا ولید القمحاوى  -  سموحة
 ھیا اسالم مصطفى     

جمانھ محمد سلیم  -  الصید 45
 62018/11/03م  10:30   

46 جنى مصطفى ھالل  -  الصید
/  2018/11/01 5م  17:50

جنى مصطفى ھالل  جنى مصطفى ھالل

 
B Y E 47  2018/11/02 4م  16:15

 جومانھ خالد سلیم

48 جومانھ خالد سلیم  -  معادى
    

فریده محمد عیسى  -  ح.حدود 49
 

50 كاثرین مینا فھمى  -  سبورتنج
/ 2018/11/01 6م  17:50

كاثرین مینا فھمى

 
B Y E 51   2018/11/02 5م  16:15

كاثرین مینا فھمى سلمى محمد الملیجي

52 سلمى محمد الملیجي  -  زھور
    

لیلى خالد القطب ھالل  -  ھلیو 53
72018/11/03م  10:30    

اوراد أحمد مصطفى

54 اوراد أحمد مصطفى  -  سبورتنج
/   2018/11/01 7م  17:50

اوراد أحمد مصطفى اوراد أحمد مصطفى

 
B Y E 55   2018/11/02 6م  16:15

خدیجھ حمدي البرقوقي

56 خدیجھ حمدي البرقوقي  -  دجلة
    

شھد أحمد أبو النور  -  دجلة 57  

58 جنى حسام أبو دیب  -  طنطا
/ 2018/11/01 8م  17:50

جنى حسام أبو دیب

 
B Y E 59   2018/11/02 7م  16:15

لى لى شریف سرور لى لى شریف سرور

60 لى لى شریف سرور  -  سموحة
لى لى شریف سرور    

فیروز إیھاب محمد  -  سبورتنج 61
82018/11/03م  10:30  

62 جاسمین احمد اسامة  -  أھلى
/ 2018/11/01 1م  18:20

فیروز إیھاب محمد فیروز إیھاب محمد

 
B Y E 63 2018/11/02 8م  16:15

آیتن شیرین غانم

64 آیتن شیرین غانم  -  طنطا
  


